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  طرح مسئله
هـا و ابعـاد گونـاگون    ترین وقایع حیاتی در کنار وقایع حیاتی دیگر چون تولد، مرگ و میر و طالق است که از جنبـه  ازدواج یکی از مهم

دهنـد،   در کشور ما که به لحاظ ساختار سنی، بخش اعظم جمعیت آن را جوانان و نوجوانان تشکیل می. بررسی و مطالعه استشایسته 
هاي موجـود در  زیرا مسایل و مشکالت و نابسامانی. ریزيگذاري و برنامهخصوص از لحاظ سیاست مطالعه این امر اهمیت زیادي دارد؛ به

تر از آن براي جامعه، در پی داشته  ناخواسته اجتماعی و فرهنگی ناگواري، نه تنها در سطح فردي بلکه مهمهاي تواند پیامداین بخش می
تحـوالت در  . که در فرد قابل مالحظه باشد در سطح کالناجتماع قابل بررسی و مشاهده است به بیان دیگر، آثار ازدواج بیش از آن. باشد

  .زا باشدتوجهی بحران تواند در صورت بی با بیکاري و مضیقۀ ازدواج جوانان است که میحوزه خانواده و ازدواج در ایران مقارن 
عوامل اقتصادي مانند اشتغال و بیکاري و وضعیت اقتصادي افراد، عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند تحصیالت، میزان تأثیرپذیري از 

امـا بایـد توجـه کـرد کـه سـاختار       . زناشویی در جامعه تأثیرگذار باشند توانند بر وضعیت ازدواج و هاي دینی در زمینه ازدواج، می آموزه
با این حال اجماع نظر نسبی مبین تأثیر تعاملی ساختار جمعیتی و . تواند مستقیماً بر وضعیت ازدواج تأثیر بگذارد جمعیتی جامعه نیز می

بـاالرفتن  (اي تبیین تغییرات مربوط به الگوي ازدواج محققان بر. متغیرهاي اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی در وضعیت ازدواج است
به افزایش نقش زنان در ) 1985(شدن، بکر  به صنعتی) 1963(به عواملی اشاره دارند، از جمله گود ...) سن ازدواج، افزایش تجرد قطعی و

بـه تغییـر در نگـرش و    ) 1983(ن و لستاقی به افزایش تحصیالت زنان همراه با استقالل اقتصادي آنا) 1987(کا  دي اقتصاد خانواده، وان
  ).223: 1383به نقل از آقا، (کنند هاي جوانان اشاره میارزش

نکته مهمی که در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مستقیم ساختار جمعیتی کشـور بـر وضـعیت ازدواج در    
مضیقه ازدواجبراي توصیف و توضـیح تـأثیر عـدم    طالح اص. شود مطرح می4در این خصوص اصطالح مضیقه ازدواج. جامعه است

مضـیقه   ،سـاده  یدر تعریفـ ). 1983 5،شـوون (که در سن ازدواج قرار دارند، به کار رفتـه اسـت    یتوازن بین تعداد مردان و زنان
  ).مسران بالقوهعدم تقارن در دسترسی به ه(توان عدم تعادل در تعداد مردان یا زنان در سن ازدواج تعریف کرد ازدواج را می

اي کـاهش بـاروري سـریع     اگر در جامعـه . یابد در فرآیند گذار جمعیتی، متعاقب کاهش مرگ و میر، باروري نیز کاهش می
اتفاق بیفتد، یکی از پیامدهاي آن در آینده، در صورتی که این مسئله جمعیتی همراه با مسئله فرهنگی و اجتماعی دیگـري بـه   

  . بین تعداد مردان و زنان در سن ازدواج خواهد بود نام تفاوت سنی زوجین همراه شود، عدم توازن
بـا افـزایش رشـد جمعیـت      1365-1355که ایران در دهه  شود این است که با توجه به این جا مطرح می پرسشی که در این

به واسطه کاهش بارروي زنان کـاهش یافتـه اسـت، آیـا جمعیـت       1370مواجه بوده است و متعاقب آن، رشد جمعیت در دهه 
سو با کشور اسـت، پیامـد احتمـالی مضـیقه ازدواج را      ها هم هاي شمالی کشور که روندهاي جمعیتی آن جا استان ران و در اینای

هـاي شـمالی کشـور در     تجربه خواهند کرد یا خیر؟ بنابراین، هدف اصلی این مقاله بررسـی وضـعیت مضـیقه ازدواج در اسـتان    
  .باشد بت جنسی وزنی میفرآیند گذار جمعیتی با استفاده از شاخص نس

  
  مبانی نظري

شناختی به عنوان گذار جمعیتی شـناخته شـده    فرآیند تغییرات به وجود آمده در روند مرگ و میر و باروري، در ادبیات جمعیت
یافته یکسان نبوده است، زیرا کـاهش مـرگ و میـر و     نیافته و کشورهاي توسعه فرآیند گذار جمعیتی در کشورهاي توسعه. است

زا نبوده است،  نیافته، تحت تأثیر رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی درون ود به مرحلۀ انتقال مرگ و میر در کشورهاي توسعهور
هـا از ایـن کشـورها عامـل      بلکه ارتباط با کشورهاي پیشرفتۀ صنعتی و وارد کردن تکنولوژي در زمینه درمان و کنترل بیمـاري 

زا و کمتـر تحـت تـأثیر رشـد و توسـعه       ر، کاهش مرگ و میر بیشتر ناشـی از عوامـل بـرون   به بیان دیگ. کننده بوده است تعیین
 ،ه اسـت باتوجـه بـه تحـوالت جمعیتـی کـه در کشـورهاي صـنعتی اروپـا رخ داد        . اقتصادي و اجتماعی این جوامع بـوده اسـت  

ایـن نظریـه را   . گـذارجمعیتی حاصـل چنـین  فعـالیتی اسـت      ۀکنند،نظری تبیینتحوالت را انداین  شناسان تالش کرده جمعیت
آن را تکمیـل   1947و بالکـر در سـال   1945سـال  در فرانـک نوتشـتاین   ،سـپس ارائـه کرد  1929بار تامسـون درسـال    نخستین
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 کـاهش بـاروري خـود   . یابد در فرآیند گذار جمعیتی بعد از کاهش مرگ و میر، باروري نیز کاهش می ).1384:137زارع،(کردند
یکـی از پیامـدهاي جمعیتـی    . به همراه دارد) جامعه(و کالن ) خانواده(پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی در سطح خرد 

چنین الگوي توزیع سنی زوجین نشـان از تفـاوت سـنی     ها سریع اتفاق افتاده است و هم در کشورهایی که کاهش باروري در آن
براي توصیف و توضـیح عـدم تـوازن بـین تعـداد       صورت مبهمی   مضیقه ازدواج به. زیادي بین زوجین دارد، مضیقه ازدواج است

تـوان  در یک تعریف سـاده، مضـیقه ازدواج را مـی   ). 1983شوون، (مردان و زنان که در سن ازدواج قرار دارند، به کار رفته است 
مضـیقه ازدواج یـا   ). رسی به همسـران بـالقوه  عدم تقارن در دست(عدم تعادل در تعداد مردان یا زنان در سن ازدواج تعریف کرد 

در . کنـد هایی است که از جمله در جریان گذار جمعیتی بـروز مـی  هاي جنسی در سنین ازدواج یکی از پدیدهعدم توازن نسبت
هـاي غالـب ازدواج را تشـکیل    زمـان رفتـار   همسري و فاصله سنی زوجین به هنگام ازدواج، همجوامعی که عمومیت ازدواج، تک

شتابان جمعیت، با رسیدن به سنین ازدواج با عدم تـوازن در تعـداد دو    دهند، موالید دوران کاهش سریع مرگ و میر و رشدمی
که کدام جنس در مضیقه اسـت   تواند بر مبناي اینعدم تعادل در بازار ازدواج می).240: 1383درودي، (شوند رو می جنس روبه

کمبـود   -افزایش تعداد زنـان  . 1تواند وجود داشته باشد بر دو نوع متمایز مضیقه ازدواج میبه نظر استیو و کیِ. بندي شوددسته
  . تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار ازدواج داشته باشدهریک از موارد ذکر شده می. کمبود زنان -افزایش تعداد مردان. 2مردان  

الگوهـاي  . شود گیري مضیقه ازدواج میر سن ازدواج منجر به شکلبه نظر استیو و کیبر عدم توازن در تعداد مردان و زنان د
که تعداد یکسانی از مـردان و زنـان در همـه سـطوح سـنی       هنگامی. کنندة ترجیحات در همسرگزینی باشد ازدواج بایستی بیان

بـراي  . ی وجود نداردبا این حال همیشه چنین وضع مطلوب. سنی بازار ازدواج در تعادل کامل است -وجود دارند، ترکیب جنسی
تواند به سهولت با افزایش یا کاهش جمعیت زنـان و مـردان در   هاي جنسی در مرگ و میر یا الگوهاي مهاجرت، میمثال تفاوت

 .سطوح سنی مشخص، موجب عدم تعادل در بازار ازدواج گردد
وري کـه بـه دلیـل فقـدان افـراد      گـذارد؛ نوسـان بـار   دست کم سه عامل مهم در اواسط زندگی بـر بـازار ازدواج تـأثیر مـی    

هاي جنسی در مرگ و میـر کـه منجـر بـه کـاهش      افزایش تفاوت. شودمتناسب با سن، موجب مضیقه ازدواج می 6جنس غیرهم
تر است عملکرد هنجارهاي همسرگزینی مبتنی بـر   عامل سوم که بسیار مهم. شودهاي بعدي میمشخص در نسبت جنسی سال

وي (گـردد   هاي فاحشی را در مجموعه ممکن واجدان شرایط، براي زنان و مردان موجب میسانی همها و ناسن است که اختالف
  ). 1988، 7ورس

مراتبـی   اي که به طور سلسلهبه عنوان صفت و خصیصه) تر از خودازدواج مردان با زنان جوان( 8هایپرگامی در بیشتر مواقع، 
هایی در جوامع قشربندي شده حتی ازدواج زنان با مردانی که از لحاظ ویژگی. تواند منجر به مضیقه ازدواج شودتوزیع شده، می

سـاز   تواند زمینـه ها قرار دارند نیز می چون ثروت، قدرت، منزلت، سطح آموزش، خلوص مذهبی در موقعیت بهتري نسبت به آن
رد خاصی از نوعی پدیـده فرهنگـی بسـیار    از این منظر، مضیقه ازدواج بر اساس محوریت سن، تنها مو. بروز مضیقه ازدواج گردد

 ). 341: 1991بلگ، (شود عام تلقی می
شده، مهاجرت مردم روستا به شهر و خروج مردان جوان و مجرد از روسـتا منجـر بـه مضـیقه ازدواج      براساس مطالعات انجام

امکان جلوگیري از به دنیـا آمـدن فرزنـد    که  ها براي داشتن فرزند پسر، با فرض اینچنین ترجیح جنسیتی خانواده هم. گرددمی
که ایـن افـراد بـه     هاي آتی هنگامیشود؛ به طوري که در سال دختر وجود داشته باشد، منجر به برهم خوردن نسبت جنسی می

  ).1382جعفري مژدهی، (سن ازدواج برسند بین تعداد دختران و پسران واقع در سن ازدواج عدم تعادل به وجود خواهد آمد 
بخش بزرگی از زنان ممکن اسـت بـراي   : دهنداي را تشکیل میپیامدهاي عدم توازن طیف گسترده) 1982(ظر دیویس به ن

. تر با زنان جوان به رقابت برخیزنـد همیشه مجرد باقی بمانند، زنان ممکن است دیرتر ازدواج کنند یا تعداد زیادي از زنان مسن
احتمـال  . تر و قبالً ازدواج کرده وصـلت کننـد  زینند یا با مردانی به مراتب مسنزنان ممکن است مردان جوان را به شوهري برگ

شود، یا زنان ممکن اسـت بـا مردانـی ازدواج کننـد کـه در وضـعیت قبـل از         ازدواج مجدد زنان طالق گرفته یا بیوه محدود می
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هاي رفتاري جدیـد  گیري الگوتواند به شکل این تأثیرات هرکدام می. کردندها را به همسري انتخاب نمی مضیقه ازدواج هرگز آن
هـاي جدیـد   شـناختی الگـو   دیویس معتقد اسـت بـه دنبـال تغییـرات جمعیـت     . هاي جدید در جامعه منجر شودیا ظهور پدیده

بـه  شناختی موجود انطباق پیدا کنند، تغییراتی که  آیند تا با تغییرات اساسی جمعیتآگاهانه، پدید میاجتماعی، به صورتی غیر
را در این جوامع غیر عملی کرده و افراد را به سمت رفتارهاي جدید و تغییر سـاختار   هاي قدیمی ها و الگو آل گفته دیویس ایده

  . دهندهاي اجتماعی مرد و زن سوق میسنتی نقش
قه ازدواج سـطوح  مضـی . هاي تجربی مضیقه ازدواج قطعی و نهـایی نیسـت  ها، تحلیلهاي حاصل از الگوگیريبا وجود نتیجه

هـا را بـه شـیوه مـورد انتظـار الگوهـاي        ازدواج) تفاوت بین متوسط سن  ازدواج مردان و زنان(یا توزیع ) هانسبت ازدواج کرده(
شـود  براي مثال عموماً اظهار می. هاي مختلف برطرف گرددتواند از طریق سازوکارمضیقه بازار ازدواج می. دهدنظري تغییر نمی

امـا در جـوامعی   . مربوط اسـت  10رخ داده به چندهمسري 9هاي آفریقایی جنوب صحراجمعیتی سریع که در کشورکه تغییرات 
شود که سطح ازدواج حتـی در   غالبًا مشاهده می. شود هاي متفاوتی مرتفع می که چندهمسري وجود ندارد، مضیقه ازدواج از راه

 ).2004یو و کیِبر، است(بدترین شرایط به ندرت متأثر از مضیقه ازدواج است 
انـدکی   جنسی که منجر به کاهش شدید مردان در جنگ جهانی اول شد تأثیر  -به نظر هنري تفاوت شدید در ترکیب سنی

هـا خـود را بـا عـدم تعـادل      جوامع مورد نظر وي به سهولت از طریق بهبود و اصالح توزیع ازدواج. بر سطح ازدواج گذاشته است
هاي موجود، خود را با توزیع سـنی همسـران در   ها و محدودیتافراد در سن ازدواج با وجود فشار. اندسنی تطبیق داده -جنسی

تجارب ایاالت متحده در . طور ترجیحات سنی منعطف و تغییرپذیر است بازار ازدواج و همین. انددسترس و موجود سازگار کرده
هـا   ها ندارد، اما بـر توزیـع آن   کرده دهد که مضیقه ازدواج تأثیر زیادي بر سطح ازدواج، یعنی نسبت ازدواجقرن بیستم نشان می

  ). 2004استیو و کیِبر، (گیري دارد  تأثیرات چشم
ها است، امـا ایـن امـر تنهـا یـک عامـل از        ثباتی آنهاي سنتی یا بیخانواده پایداريدر  چنین عامل مهمی مضیقه ازدواج هم

براي مثـال افـزایش سـریع جمعیـت هنـد و       ).2010، 11نویسنده نامعلوم(شناختی و اجتماعی است جمعیتفراوان ان عوامل می
هاي متناسب با افـزایش  کمبود داماد. افزایش متعاقب در تعداد یک گروه سنی خاص، منجر به مضیقه شدید ازدواج زنان گردید

ایـن امـر نیـز موجـب کـاهش ارزش و      . گردیـد 13زایش ارزش و اعتبار شوهرانها، موجب افعروس 12مهریهقابل توجه در میزان 
هـاي بعـدي را بـا مضـیقه     و نسـل  دهد مین را افزایش انسبت جنسی متولد شود و میاعتبار فرهنگی دختران نسبت به پسران 

  .کندازدواج مردان مواجه می
، گرایش بیشـتري بـه   شوند همسر مناسب ناامید می از یافتنسالگی  30دهد زنان مجردي که تا مطالعات میدانی نشان می

بـراي ازدواج مجـدد بعـد از    را هاي مرسوم و سـنتی مـردان   ها و انتخاب، گزینهمجرد زنان افزایشدر مجموع . داشتن بچه دارند
  ).114: 1997گودکایند، (را از نو احیا کند  14کند و حتی امکان دارد سنت چند همسریو صیغهتسهیل میطالق یا بیوگی 

برخـی  . هاي گوناگونی مطـرح شـده اسـت   درخصوص وجود یا فقدان این پدیده در ایران و پیامدهاي مترتب بر آن، دیدگاه
برخی نیـز بـر وجـود آن تأکیـد دارنـد و حتـی       ). 1383کوششی ،(معتقدند معضلی به نام تنگناي ازدواج درجامعه وجود ندارد 

جعفري (کنند اند که با وضعیت موجود به واسطه عدم تعادل نسبت جنسی ازدواج نمی مبادرت به تهیه آمارِ  تعداد افرادي کرده
  ).1387؛ احمدي و همتی، 1383؛ درودي و آقا، 1382مژدهی، 

  
  شناسی روش

هـیچ روشـی، راه   امـا  . شودهاي زیادي استفاده میبراي بررسی تغییرات الگوي ازدواج و مضیقه ازدواج معموالً از شاخص
هاي میانگین سـن ازدواج، میـزان   شاخص. هاي بازار ازدواج را لحاظ کندد که تمام پیچیدگیکننمی عرضه راحل کاملی 

                                                             
9. Sub-Saharan 
10. Polygamy 
11. Unknown writer 
12. size of dowry 
13. rising price of husband 
14. Concubine 



تا سنی بار ازدواج کرده، تفاوت نسبت همسرداري، احتمال ازدواج و احتمال مجرد ماندن  خام ازدواج، نسبت جمعیت یک
هستند که براي بررسی تحوالت وضعیت زناشویی  هاییاز جمله شاخص ،آینددست میه که از جدول زناشویی بمشخص 

گیـري   انـدازه  هاي سنی مردان و زنان، بهبا استفاده از میزان ازدواج گروه) 1983(شوون.دشوها استفاده می و ازدواج از آن
- ازه میاند با استفاده از جداول تقاضاي مردان و زنان مضیقه ازدواج را )1974( ماسم. شدت مضیقه ازدواج پرداخته است

  .گیرد
یا مضیقه ازدواج، محاسبه نسبت جنسی در  ،ترین معیار براي بررسی وضعیت تعادل یا عدم تعادل نسبت جنسیآسان

هـاي سـنی   میانگین تفاوت x.کندتر مقایسه میسن جوان xازدواج است که مردان را با زنان در سنین مشخص یا  ینسن
نسبت جنسی سهولت به کارگیري و تفسیر آسان آن اسـت کـه سـیماي    ترین مزیت  مهم. شده بین زوجین است مشاهده

فرضـیرا   پـیش باید محقق براي استفاده از این روش . دکنمی ترسیمروشن و گویایی از توازن یا عدم توازن نسبت جنسی 
، مهـاجرت  مرگ و میـر (که در صورت ثابت ماندن اثر همه عواملدیگر  ایننیست؛ مطابق  با واقعیتهم که همیشه بپذیرد 

براي محاسبه نسبت جنسیدر هر گروه سنی یا سن خاص معموالًَ یـا از  .عدم توازن دو جنس به وقوع خواهد پیوست...) و
یـا از جمعیـت مـرد و زن هرگـز ازدواج     ، شودها استفاده می جمعیت مرد و زن بدون در نظر گرفتن وضعیت زناشویی آن

یا مقایسه مـردان   ،هاي سنی یا سنین متناظریسه مردان و زنان در گروهمقا ،نکته دیگر در محاسبه نسبت جنسی. نکرده
رسد شاخص میانگین فاصله سنی زوجین بـا توجـه بـه    به نظر می .استتر سال جوان xتر یابا زنان یک گروه سنی پایین

تـر  بنابراین براي روشن. دگیر ها را نادیده میکه متأثر از مقادیر کناري توزیع است، معیاري کلی است و خیلی تفاوت این
برحسب اختالف سن زوج نسبت به زوجه  1385هاي ثبت شده در سال شدن مسئله در زیر نمودار توزیع درصدي ازدواج

گفتنی است . ازدواج ثبت شده است 778291تعداد  1385براساس آمار ثبت احوال کل کشور، در سال . آورده شده است
گیـرد کـه از آن   انـد در بـر مـی   بار ازدواج کـرده  بت احوال افرادي را نیز که بیش از یکآمار ارائه شده از سوي سازمان ث

  .نظر شده است صرف
  

  هاي ثبت شده  توزیع درصدي اختالف سن زوج نسبت به زوجه براساس ازدواج.  1نمودار 
  کل کشور1385سال 

 
شـود و  الگـوي ازدواج جمعیـت ایـران دیـده نمـی     گزینی به لحاظ سـنی در  همساندهد،  چنان که جدول فوق نشان می هم

. و آن را پایه محاسبات تنگنا و مضیقه ازدواج قرار دادکرد توان به طور قطع یک فاصله سنی خاص را بین زوجین مشخص  نمی
نین ، براي محاسبه توازن یا عدم تـوازن نسـبت جنسـی در سـ    داردبا توجه به توزیع فاصله سنی زوجین که واریانس زیادي نیز 

د، کـر هـاي سـنی را محاسـبه     را معیار قرار داد و بر مبناي آن توازن نسبت جنسی به تفکیک گروه یازدواج نباید میانگین خاص
دار هـاي تـورش  گیرد و در ایـن صـورت داراي بـرآورد   مرکزي است که تحت تأثیر مقادیر کناري قرار می یشاخص ،زیرا میانگین
بـراي محاسـبه تـوازن     ،گیردوسیعی صورت می ةگزینی در ایران به لحاظ سنی در گسترمسربنابراین چون دایره ه. خواهیم بود

هـاي سـنی نیـز خطـا خواهـد      د و محاسبه به تفکیـک گـروه  کرنسبت جنسی بهتر است از کل جمعیت در سن ازدواج استفاده 
براسـاس آن و بـا    ،وجود داشته باشـد  اگر الگویی از توزیع سنی زوجین در هنگام ازدواج).  60: 1387احمدي و همتی، ( اشتد
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ـ . دکرتوان نسبت جنسی وزنی را محاسبه آید میدست میه توجه به ضرایبی که از این الگوي ازدواج ب  ،دسـت آمـده  ه ضرایب ب
جا براي محاسـبه نسـبت    در این. کنندهاي سنی دیگر ازدواج مینسبتی از مردان در گروه سنی مورد نظر است که با زنان گروه

تـر،  جنسی جمعیت در سن ازدواج، در مخرج کسر به جاي تعداد جمعیت زنان همان گـروه سـنی یـا یـک گـروه سـنی پـایین       
نسـبت جنسـی   . کننـد با مردان آن گروه سنی خاص ازدواج می ،که طبق الگوي توزیع سنی زوجینگیرد  قرار میجمعیت زنانی

 :آیددست میه وزنی از طریق رابطه زیر ب
SRwi = ( PMi / ∑fij PFi )×100 

SRwi،  نسبت جنسی وزنی براي گروه سنیi،است  
PMi  تعداد جمعیت مردان گروه سنی ،i ،است  

fij  درصد مردان گروه سنی ،i که با گروه سنی استj  کننداز زنان ازدواج می،  
PFi  تعداد جمعیت زنان گروه سنی ،jاست.  

  
چنان ثابت باشد  محاسبه مضیقه ازدواج با نسبت جنسی وزنی در صورتی صحیح است که الگوي توزیع زوجین در آینده هم

هرچند پدیـده مضـیقه ازدواج   . شود و با فرض ثابت ماندن الگوي توزیع زوجین، به محاسبه مضیقه ازدواج در آینده پرداخته می
د و جمعیت در سن ازدواج خود را با توزیع سنی همسران در دسترس هماهنـگ  ده خود توزیع الگوي سنی زوجین را تغییر می

هـاي  در این مقاله وضعیت ازدواج و زناشویی و مضیقه ازدواج با روش نسبت جنسی وزنی با اتکا بـه داده . و سازگار خواهند کرد
  .شود بررسی می 1385سرشماري سال 

  
ها یافته  

و  1375ص نسبت جمعیـت هرگـز ازدواج نکـرده، وضـعیت ازدواج برحسـب سرشـماري       در این قسمت ابتدا با استفاده از شاخ
شود و سپس با استفاده از نسبت جنسی وزنـی مضـیقه    هاي سنی در سه استان شمالی کشور بررسی می به تفکیک گروه 1385

  .ازدواج مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 

هاي  در استان 1375و  1385 هاي برحسب سرشماريهاي سنی  گروه به تفکیکنسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده مردان  .1جدول
  شمالی کشور

  

جمعیـت هرگـز   این سه استان حـاکی از تغییـرات محسوسـی در نسـبت      ةمقایسه نسبت جمعیت مردان هرگز ازدواج نکرد
در همـه   جمعیت هرگز ازدواج نکـرده ؛ به طوري که نسبت است 1375نسبت به سرشماري  1385سرشماري در  ازدواج نکرده

توان گفـت دلیـل اصـلی افـزایش نسـبت جمعیـت هرگـز ازدواج نکـرده در          می .یافته است افزایشهاي سنی براي مردان  گروه
افزایش سن ازدواج نیـز متـأثر از شـرایط اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي       . هاي سنی فوق افزایش سن ازدواج مردان است گروه

ازدواج مـردان  ترین میـزان  ، استان گیالن بیش1385عالوه بر این، در هر سه گروه سنی در سال . باشد جامعه در حال حاضر می
  .ندازدواج نکرده را در میان این سه استان داشته امردان و استان مازندران کمترین میزان   نکرده
  
  
  
 

  30-34  25-29  20-24  گروه سنی
  سال

  استان
1375  1385  1375  1385  1375  1385  

  8.65  5  30.66  21.43  73.67  66.04  مازندران
  14.2  9.1  38.15  30.14  78.1  71.84  گیالن
  10.18  5.3  34.47  23.66  77.3  67.09  گلستان



هاي شمالی  در استان 1375و  1385 هاي برحسب سرشماريهاي سنی  گروه به تفکیکن زنانسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده  .2جدول
  کشور
  

  30-34  25-29  20-24  15-19  گروه سنی

  سال
  استان

1375 1385  1375  1385  1375  1385  1375  1385  

  12.8  8.4  23.48  16.97  47.44  41.93  79.41  82.84  مازندران

  13.61  9.7  27.1  21.9  53.07  48.8  84.36  85.95  گیالن

  10.09  6.03  23.53  16.18  50.89  44.47  83.53  82.13  گلستان

چون نتـایج جـدول نسـبت جمعیـت      ، هم1385هاي سنی در سال  ازدواج نکرده به تفکیک گروههرگز زنان نسبت جمعیت 
در ایـن  . اسـت  1375در مقایسه بـا سـال   ةافزایش نسبت جمعیت زنانهرگز ازدواج نکرده دهند نشان ،هرگز ازدواج نکردهمردان 

هـاي   سنی دارد و استان مازندران در همـه گـروه  هاي  میان، استان گیالن بیشترین میزان جمعیت ازدواج نکرده را در همه گروه
تـوان گفـت یکـی از دالیـل      می. داردها را در بین این سه استان  ترین نسبت ازدواج نکرده پایین 34-30سنی به جز گروه سنی 

ین نمودار که از ا ينکته دیگرهاي سنی پایین، افزایش سن ازدواج است؛ اما  افزایش نسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده در گروه
را نشـان  است که مضیقه ازدواج براي زنان  34-30جمعیت ازدواج نکرده گروه سنی ، درخصوص افزایش نسبتشود استنباط می

درصـد زیـادي از ایـن    بیابنـد انـدك اسـتو    بـراي ازدواج   فرصـتی زنانی که در این گروه سنی قرار دارند که  احتمال این.دهد می
ازدواج افـراد  کمترین درصـد   34-30در گروه سنی  ،چنان که در جدول نمایان است هم.جمعیت دچار تجرد قطعی خواهند شد

  . استنکرده مربوط به استان گلستان و بیشترین میزان آن مربوط به گیالن 
براي محاسبه نسبت جنسی وزنـی  . آمده است ، گیالن و گلستاناستان مازندرانسه در زیر نمودار نسبت جنسی وزنی براي 

مـی باشـد و نسـبت     100معیـار تعـادل نسـبت جنسـی     . آمده، استفاده شده است پیوستاز الگوي توزیع سنی زوجین که در 
دهنـده   نشـان  100نسبت جنسی بـیش از  . استدهنده عدم مضیقه ازدواج براي هر دو جنس  نشان 100جنسی نزدیک به عدد 

نسبت جنسی . تعدادي از مردان مضیقه ازدواج خواهند داشتبنابراین، ان در مقابل زنان در سن ازدواج است و تعداد بیشتر مرد
ابراین تعدادي از زنان دچـار مضـیقه ازدواج   نو ب دهد را نشان میتعداد بیشتر زنان در مقابل مردان در سن ازدواج  100کمتر از 

  .خواهند شد
  1385هاي سنی سال  گروه برحسب 15نسبت جنسی وزنی .2نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .یع سنی زوجین براي سه استان شمالی در پیوست آمده استحاسبه نسبت جنسی وزنی و جداول توزشیوه م .15

20-24 25-29 30-34 35-39
مازندران 120.96 90.15 77.59 80.3
گیالن 108.4 91.02 79.99 87.44
گلستان 103.25 86.167 76.41 69.23



 
ایـن سـه اسـتان بـراي     سال  24تا  20براي سنین  1385دهد که در سال  هاي سنی نشان می نسبت جنسی برحسب گروه
بیشـترین مضـیقه ازدواج بـه سـود زنـان را       ،زن 100مـرد در ازاي   120.69استان مازندران با (مردان مضیقه ازدواج وجود دارد

که در دو گروه سنی ، دهنده مضیقه ازدواج براي زنان است نشان 100تر از  نسبت جنسی پایین 29-25روه سنی در گ). داراست
نسـبت جمعیـت زنـان ازدواج نکـرده     .سـت سال استان گلستان بیشترین مضیقه ازدواج به نفع مـردان را دارا  35-39و  34-30

  .خیر در ازدواجأشتر به خاطر مضیقه ازدواج است تا تنیز افزایش یافته است و این افزایش بی 39-30هاي سنی  گروه
  

  1390هاي سنی سال  بینی نسبت جنسی وزنی برحسب گروه پیش .3نمودار 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

  
  
  

 .در روند مضیقه ازدواج اسـت  دهنده تغییرات مهمی نشان 1390هاي سنی براي سال  بینی نسبت جنسی برحسب گروه پیش
آید، مضیقه ازدواج  که از نمودار فوق بر می چنان هم. دکن هاي سنی به سود زنان تغییر می برخی گروه که مضیقه ازدواج در چنان

مضـیقه ازدواج   1385سال نیـز بـرخالف سـال     29-25براي مردان با شدت بیشتري وجود خواهد داشت و در  24-20در سن 
مضـیقه   به طـوري کـه در اسـتان گلسـتان تقریبـاً      ؛وت استها متفا الگوي مضیقه ازدواج در بین استان. براي مردان خواهد بود

در دو گـروه سـنی دیگـر    . ولی در دو استان دیگر مضیقه به نفع زنان اسـت  ؛)زن 100مرد در مقابل  98.5(ازدواجی وجود ندارد
شـتري  مضـیقه بـراي زنـان شـدت بی     39-35، مضیقه ازدواج براي زنان وجود دارد کـه در گـروه سـنی    1385نیز همانند سال 

  .یابد می
  

  گیري نتیجه
گران تحوالتی را که در زمینه ازدواج و زناشویی در ایران اتفاق افتاده است معلـول توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی و      پژوهش

گران به این ترتیب است که در جریان توسعه اقتصادي و اجتمـاعی کـه چنـد     تبیین و تفسیر پژوهش. دانند جریان نوسازي می
ویـژه تحصـیالت    ران شروع شده و جامعه را از حالت سنتی خارج کرده است، عواملی مانند افزایش تحصیالت بهدهه است در ای

ایـن  . منجر به تغییر نگرش نسبت بـه ازدواج و زنـدگی زناشـویی شـده اسـت     ... دانشگاهی براي دختران، افزایش اشتغال زنان و
رسـد نقـش عوامـل جمعیتـی در ایـن       به نظر مـی . ایران شده است جریان به نوبه خود منجر به افزایش سن ازدواج در جمعیت

دهـد کـه عوامـل     شناختی در ایران در سـه دهـه گذشـته نشـان مـی      تغییرات روندهاي جمعیت. زمینه نادیده گرفته شده است
قتصادي به طـور  هاي اجتماعی و ا توانند بر پدیده می... شناختی مانند تغییرات ترکیب سنی و جنسی، تغییرات باروري و جمعیت

20-24 25-29 30-34 35-39
مازندران 144.79 123.07 89.62 74.99
گیالن 127.05 98.55 82.35 72.82
گلستان 128.9 105.94 88.49 78.1



دهـد افـزایش    مطابق چارچوب نظري پژوهش، روند گذار جمعیتی در ایران نشـان مـی  . مستقیم و یا غیر مستقیم تأثیر بگذارند
و متعاقب آن کاهش سریع در دهه بعد، اگر همراه بـا پدیـده تفـاوت سـنی زوجـین باشـد        1365تا  1355هاي  باروري در سال

بنـابراین، یکـی از دالیـل اصـلی افـزایش       .تواند منجر به مضیقه ازدواج شود می) دهد ی نشان میاین پدیده را به خوب 1نمودار (
توانـد بـه جـاي افـزایش سـن       سـال، مـی   30هاي سنی باالي  خصوص براي زنان در گروه نسبت جمعیت هرگز ازدواج نکرده به

یقه ازدواج در ایران، از شـاخص نسـبت جنسـی وزنـی     گیري مضاندازه براي بررسی و. ازدواج، با پدیده مضیقه ازدواج تبیین شود
سـنی   ةدلیل استفاده از این شاخص این است که دایره همسـرگزینی بـه لحـاظ سـنی در ایـران در گسـتر      . استفاده شده است
در صـورت وجـود جـدول توزیـع سـنی زوجـین،         ،گیـري مضـیقه ازدواج  انـدازه  براي ،در چنین وضعیتی .گیردوسیعی انجام می

-سال جوان xزیرا استفاده از نسبت جنسی ساده و مقایسه مردان با زنان . ضروري است که از نسبت جنسی وزنی استفاده شود
 است در محاسبه مضیقه ازدواج عوامل تأثیرگذار دیگر مانند الگوي سنی توزیع زوجـین و  گفتنی. تر، معرف توزیع واقعی نیست

نتایج بررسی وضعیت ازدواج نشـان  . با تغییر این عوامل نتایج مضیقه ازدواج هم تغییر خواهد کرد. اند مهاجرت، ثابت فرض شده
دهنده بـه تـأخیر افتـادن سـن ازدواج بـراي       نشان کهزیاد است  34-30دهد که درصد جمعیت ازدواج نکرده در گروه سنی  می

احتمـال  . دهنده مضیقه ازدواج براي زنـان اسـت   این گروه سنی نشان ةعیت ازدواج نکرددرصد جم ،عالوه بر این.باشد مردان می
و درصد زیادي از این جمعیت دچـار تجـرد    بیابند اندك استبراي ازدواج  فرصتیزنانی که در این گروه سنی قرار دارند که  این

  . قطعی خواهند شد
مضـیقه ازدواج بـراي    24-20در گروه سنی  1385دهد در سال  ن میگیري مضیقه ازدواج در این سه استان نشااندازه نتایج

شـدت   39-35و  34-30در دو گروه سنی . مضیقه ازدواج براي دختران با شدت کم وجود دارد 29-25سنی  پسران و در گروه
ه در ایـن سـالدر دو   دهد کـ نیز نشان می 1390بینی مضیقه ازدواج براي سال پیش. مضیقه ازدواج براي دختران زیاد بوده است

مضیقه ازدواج با شدت بیشتر براي پسران وجود خواهد داشت، اما در دو گروه سنی باالتر مضـیقه   29-25و  24-20گروه سنی 
 . با شدت کمتري براي دختران خواهد بود

غییـر و تحـوالتی   الزم است درخصوص تبیین ت. توان در زمینه پژوهشی این تحقیق چند پیشنهاد کرد با توجه به نتایج، می
آینـد   شناختی که طی گذار جمعیتی به وجود مـی  که در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده اتفاق افتاده است نقش عوامل جمعیت

بلکـه  . نگر مانند جریان توسعه و نوسـازي تبیـین و تفسـیر نشـود     هاي کلی نادیده گرفته نشود و همه تغییر و تحوالت با تبیین
هاي شمالی، پیامد  جا در استان این تحقیق ذکر شد، برخی از تحوالت ازدواج و زناشویی در ایران و در اینچنان که در نتایج  هم

که مضیقه ازدواج الگوي توزیع  چنین با توجه به این هم. باشد می 60و  50هاي  افزایش رشد جمعیت و کاهش سریع آن در دهه
  . ییرات به وجود آمده در این زمینه را بررسی کنندگران تغ دهد الزم است پژوهش سنی زوجین را تغییر می

تجربه کشـورهایی  . استمضیقه ازدواج اجتماعی پیامدهاي توان داشت مربوط به  گذاري می پیشنهادي که در زمینه سیاست
زدواج کنند، بـه  اند ا دهد که درصدي از افراد که به دلیل مضیقه ازدواج، هرگز نتوانسته اند نشان می که دچار مضیقه ازدواج شده

کـم فشـارهاي اجتمـاعی     به این ترتیب که کم. اند گیري الگوهاي رفتاري جدید در جامعه ایجاد کرده تدریج زمینه را براي شکل
هاي بعدي هم کمرنگ شده است و در کشورها نسبت تجرد قطعی بـه بـاالي ده درصـد افـزایش یافتـه       کردن نسل براي ازدواج

ز دالیل افزایش نسبت تجرد قطعی در این کشورها داشتن تجربه مضیقه ازدواج هرچند با شدت کم به احتمال زیاد یکی ا. است
ریزان امور اجتماعی بـه پیامـدهاي احتمـالی مضـیقه ازدواج توجـه کـافی        گذاران و برنامه بنابراین الزم است سیاست. بوده است

کـار بـراي کـاهش مضـیقه ازدواج، تـرویج       ید بهتـرین راه شـا . داشته باشند تا به تدریج زمینه مشکالت اجتماعی فـراهم نشـود  
آمد، تفـاوت سـنی زوجـین در     1چنان که در نمودار  چون هم. هاي مربوط به ازدواج است گزینی به لحاظ سن در برنامه همسان

همسر، در شرایط گزینی در انتخاب  بنابراین با ترویج همسان. شود ایران زیاد است و همین عامل هم منجر به مضیقه ازدواج می
  .توان آن را تا حد زیادي کاهش داد حاضر که ایران دچار مضیقه ازدواج است می

ها را تغییر دهد که با تغییر در توزیع سنی ازدواج، جامعه تواند توزیع سنی ازدواجتوان گفت مضیقه ازدواج میدر نهایت می
تفـاوت بـین   (یـا توزیـع   ) هـا نسبت ازدواج کـرده (ازدواج، سطوح  مضیقه. ق آیدیتواند تا حدودي بر مشکل مضیقه ازدواج فامی

توانـد  مضیقه بازار ازدواج می. دهدهاي نظري تغییر نمیالگوها را به شیوه مورد انتظار ازدواج) متوسط سن  ازدواج مردان و زنان
تـر   اند بازار ازدواج را از طریق فشردهتو تداوم و تسري تأخیر در ازدواج دو جنس می. هاي مختلف برطرف گرددسازوکاراز طریق 



ها، خـود  فشارهاو محدودیت با وجودگیري بگذارد، اما جوانان  ها تأثیرات چشم ها نامتعادل کند و بر توزیع آن کردن رقابت نسل
  .است پذیرزیرا بازار ازدواج منعطف و تغییر ؛را با توزیع سنی همسران در دسترس و موجود سازگار خواهند کرد
 منابع
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  هاي شمالی کشور جداول الگوي توزیع سنی زوجین در استان )پیوست الف
  

  1385الگوي توزیع سنی زوجین در استان مازندران سال   .1جدول  
  

 - 13 13-15 16- 19 20-24 25- 29 30- 34 35-39 40- 44 +45  جمع
  زوجه    
  زوج

1 0 0 0.0036 0.0073 0.3009 0.169 0.506 0.270 ٠.٠١٢۶ 19 - 

1 0.0004 0.0004 0.0031 0.0094 0.0615 0.37 0.423 0.125 0.006 24-20 

1 0.0004 0.001 0.0062 0.0306 0.19 0.455 0.259  0.054 0.0022 29 -25 

1 0.0007 0.0054 0.032 0.13 0.331 0.356 0.118 0.0228 0.0011 34 -30 

1 0.0072 0.024 0.108 0.258 0.32 0.232 0.0445 0.0048 0  39 -35 

1 0.0395 0.1081 0.237 0.248 0.221 0.124 0.0158 0.0052 0 44 -40 

1 0.23 0.211 0.234 0.174 0.0899 0.386 0.0092 0.0016 0 45+ 

 
  
  
  
  
  

http://www.sci.ir/
http://family.jrank.org/pages/1139


  1385الگوي توزیع سنی زوجین در استان گلستان سال   .2جدول 
  

 - 13 13-15 16- 19 20-24 25- 29 30- 34 35-39 40- 44 +45  جمع
  زوجه    
  زوج

1 ٠.٠٠٠۵ ٠.٠٠ ٠.٠٠٢ ٠۶ ٠ ٠.٢٠٩ ٠.٠٣٩.۴٠.٠١ ٠.٢٢٧ ٩٩۵۶ 19 - 

1 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠٣۶ ٠ ٠.٠٧٢ ٠.٠١١١ ٠.٠٠١٧.۴٠ ٠٠٢.۴١۴ ٠.٠٩۶٠.٠٠٢٧  ٧ 24-20 

1 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠١۴۵ ٠.٠٠۵٠.٠ ٩۴٠.٢٢ ٢٩۶ ٠.۴۴٠.٢ ٢۴٠.٠٠١٣ ٠.٠٣٧ ٣ 29 -25 

1 ٠.٠٠٣ ٠.٠٠١٨۶ ٠.١ ٠.٠٣٢۵۶ ٠.٣۴٠.١٣ ٠.٣١٩ ٠۴ ٠.٠٠٩۶ ٠.٠٠١٢ 34 -30 

1 ٠.٠٠٧۴ ٠.٢٨ ٠.٢٧٧ ٠.٠٨٩ ٠.٠٢٨۴ ٠.٢١۶ ٠.٠١ ٠.٠٨٢٣۶۴ ٠ 39 -35 

1 ٠.١٠ ٠.٠٣٢۶ ٠.٣٠ ٠.٢٠٨۴ ٠.٠١ ٠.٠٢١٣ ٠.١١٢ ٠.١٩٢۶ ٠.٠٠۵٣ 44 -40 

1 ٠.٢۵٠.١ ٧۶۶ ٠.٠ ٠.١١٠ ٠.١٩٩ ٠.١٧٩۴٠.٠ ٢۴٠۶ ٠ ٠.٠٠٣٨ 45+ 

 
 

  1385الگوي توزیع سنی زوجین در استان گیالن سال  .3جدول 
  

 - 13 13-15 16- 19 20-24 25- 29 30- 34 35-39 40- 44 +45  جمع
  زوجه   
  زوج

1 ٠.٠٠٠۵ 0 ٠.٠٠٣۴ ٠.٠٢ ٠.٠١٣۵ ٠ ٠.٢٠٨.۴٠.٢ ٨٨۵۶ ٠.٠٠۴ 19 - 

1 ٠.٠٧ ٠.٠١٠٨ ٠.٠٠٣٨ ٠.٠٠٠٩ ٠.٠٠٠٧۶ ٠ ٠.٣٩٨.۴٠.٠٠١ ٠.٠٩٩ ٠٧۵ 24-20 

1 ٠.٠٠٠۴ ٠.٠١٠ ٠.٠٠١٧۵ ٠ ٠.٢٢٩ ٠.٠٣٨.۴۵٠.٠ ٠.٢٢٨ ٠۴٠۶ ٠.٠٠٠٧ 29 -25 

1 ٠.٠٣ ٠.٠١٠٧ ٠.٠٠٢٣۵ ٠.١٣۴ ٠.٣۵۵ ٠.٠١٣٨ ٠.١١٠ ٠.٣٣٧ 0  34 -30 

1 ٠.٠ ٠.٠١٠١۴٠.١ ١۴٠.١٩ ٨۴ ٠.٣۴۵ ٠.١٩۶ ٠.٠۵۴ ٠.٠٠٩ 0 39 -35 

1 ٠.٢ ٠.٠٨٨ ٠.٠٣٨۵٠.٠٢٣ ٠.١ ٠.٢٠٨ ٠.٢٢٨ ٢۵ ٠ 0 44 -40 

1 ٠.٣٣۴ ٠.٠٨٠ ٠.١٢٧ ٠.٢١٣ ٠.١٨٨۶ ٠.٠١ ٠.٠٣٩۵ ٠.٠٠١٣ 0 45+ 

 سالنامه آماري کل کشور ) 138( سازمان ثبت احوال ایرانهاي  محاسبه بر اساس داده: منبع

  
  طریقه محاسبه نسبت جنسی وزنی) پیوست ب

بـراي  . شـود  اسـتان مازنـدران محاسـبه مـی     29-25جا براي نمونه شیوه محاسبه نسبت جنسی وزنی براي گـروه سـنی    در این
هـاي سـنی   چنین تعداد جمعیت مردان و زنان برحسب گـروه  ی زوجین و هممحاسبه نسبت جنسی وزنی باید جدول توزیع سن

و  1385هـاي مرکـز ثبـت احـوال در سـال      جا جدول توزیع نسبی سـنی زوجـین بـا اسـتفاده از داده     در این. وجود داشته باشد
  .مرکز آمار ایران به دست آمده است 1385هاي سرشماري جمعیت زنان و مردان نیز از داده

  
  1385هاي سنی انتخاب شده استان مازندران بر اساس سرشماري  تعداد زنان برحسب گروه .2جدول 

  

  45-49  40-44  35-39  30-34  25- 29  20-24  16-19  13- 15  10-12  سن

  85048  99050  112280  118312  140691  188558  138844  84302  63760  تعداد

  
  )1386مرکز آمار ایران، : (منبع

  .نفراست 142109برابر با  1385بر اساس سرشماري  29-25سنی تعداد جمعیت مردان گروه 

  
  

  
  



  
  براي استان مازندران 29-25محاسبه نسبت جنسی وزنی گروه سنی 

  
SR w 29-25  = ( PM 29-25 /∑fij PFi ) ×100 

PM 29-25 = 142109 

∑fij PFi = (0.0022 × 63706) + ( 0.054 × 84302)+(0.259 × 138844) 

+ (0.455 × 188558) + (0.190 × 140691) + (0.0306 × 118312)  

+ (0.0062 × 112280) 

+ (0.001 × 99050) + (0.0004 × 85048) = 157627.76 
SR w 29-25 = (142109 / 157627.76) × 100 = 90.15 
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